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  گاهان دري سخنوري هاوهيش
 

         1 دكتر عباس آذرانداز

2 دكتر معصومه باقري
    

  چكيده

 شـاعرانه ي  زبـان  بـه    ويي  هجـا ي  نظمـ  در كـه  است رانياي  ادب اثر نيتركهن سرود، 17 شامل گاهان
 گرفتـه،  صـورت  گاهـان ة  درباري  متعددي  علمي  هايبررس كه رياخي  هاسده در. است شده سروده

 انـد دهيكوشـ  اوستاشناسـان ي  برخ كهي  اگونه به است، فتادهين دور نظر از زين آنة  شاعران يهايژگيو
 گفتـار،  نيا در. نديبازنما را آنة  شاعران اسلوب وداگير با سهيمقا در ا ي ،يمتندرون شواهد بر هيتك با
 نگرفتـه،  رارقـ  توجـه  مـورد  كنـون  تـا  كه زيني  گريد ةشاعران عناصر موارد، نيا ازي  برخ به اشاره با

. انـد گرفتـه  كـار  بـه  خـود  آثار در شاعران زين گاهان از پس هاهزاره كه يعناصر ؛شوديم داده نشان
 ه،يتـشب  مجـاز،  چـون يي  هـا هيـ آرا وي  انيـ بي  هـا جلوه از استفاده و گاهان بالغت به حاضر پژوهش
ـ  بـه  .پـردازد يمـ يي  آراواج و تضاد جواب، و سؤال استعاره، ة ويشـ  و انگاهـ  سـبك  وحـدت  يار ي
ـ ا در را خود نام آن با ندهيسرا كهي  اشاعرانه ي درسـت  شـود يمـ  كوشـش  اسـت،  آورده سـرودها  ني
 مختلـف  ادوار يِبالغـ ي  شـگردها  بودن كسان ي انيب در  و گردد ثابت زرتشت به اشعار نيا انتساب
  .گردديم ذكريي هانمونه نيز حافظ ازي اتياب ژهيوهبي فارس شعر از ،شعر

  .تخلص ،يادبي هاهيآرا ان،يب ،يمعان بالغت، شعر، ، زرتشت ،گاهان: هاكليدواژه

  مقدمه -1

 انيـ رانياي  شـاعر  ذوق از شـگرف  ييهـا جلـوه  كـه  است رانياي  ادب و شاعرانه اثر نيتركهن گاهان
ـ ا از. اسـت  افتـه  ي نمود آن در باستان ـ ا دري  سـخنور ة  خچـ يتار شـناخت  در رو ني ي هـا وهيشـ  و راني
 ازي  امجموعـه  گـاه،  پنج از گاهان. انگاشت ارزشمند اريبسي  سند را آن ديبا مختلف ادوار دري  ندگيگو

 شـده  ليتـشك ) اوسـتا ي  هابخش ازي  كي (سنا ي 53 و 43 – 51 ،28 – 34ي    هافصل شامل سرود هفده

                                                 
  abbasazarandaz@yahoo.com )نويسندة مسؤول (كرمان باهنر ديهش دانشگاههاي باستاني فرهنگ و زبان مدرس -1

   hmahroo@yahoo.com كرمان باهنر ديشه دانشگاهگروه زبان و ادبيات فارسي  ارياستاد -2
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. دهـد يمـ  ليتـشك  را كهني  اوستا بزرگ بخش گاهان كه است نو و كهن بخش دو شامل اوستا. است
 گفتـه ) »هـا « نـو ي  فارسـ  و hād انـه يمي  فارسـ  ،hāiti يياوستا( ي  تيهائ گانه،17ي  هافصل از كدام هر به
 اوزاني  مبنـا  بـر  هـا  آني  بنـد ميتقـس  كـه  اسـت ي  تيهائ هفت تا ك ي شامل گاه پنج از كدام هر. شود يم

ي هـا پـاره ي  دارا سنا، يـ  34 هات تا 28 هات از »اهونودگاه «نخست گاه .است گرفته صورت شانمختلف
ـ ب هر واست  ي  تيبسه  دوم، گـاه . دوم مـصراع  در هجـا  9 و اول مـصراع  در هجـا  7 :دارد هجـا  16 تي
ـ ب هـر  و شده ليتشكي  تيبپنجي  هاپاره از  كه 46 هات تا 43 هات از» اُشتَودگاه«  4 :دارد هجـا  ازده يـ  تي

 4 :دارد يتيچهـارب ي  هـا پـاره  كـه » سـپندومدگاه  «سوم گاه. دوم مصراع در هجا 7 و اول مصراع در هجا
ي هـا پـاره  از كـه  51 هـات » وهوخـشَثرَگاه  «چهـارم  گـاه  .دوم مصراع در هجا 7 و اول مصراع در هجا
 مـصراع  در هجـا  هـشت  و اول مـصراع  در هجـا  هفت با است شده ليتشك هجا 14 تيب هر ،يتيب سه
 مـشخص نا آني هجاهـا  شـمار  كـه ي تيچهـارب ي  هـا پاره با» گاهتيشتوئشيوه «پنجم، گاهسرانجام  . دوم
  ).9-10: 1383 ،يابوالقاسم (است

 بـر  تنهـا يي  اوسـتا  شـعر  وزن كه است آن بر هيم آنتوان. استيي  هجا وزني  داراي  گاهاني  سرودها
ـ . دارد تفـاوت  باسـتان ي  ونـان  ي و سانـسكريت  شـعر  با جهت نيا از و استي  مبتن شدتية  تك  نيهمچن

 وزن نـگ يهن. پنداشـت يي  اوستا شعر اساس توانينم هاآن تيفيك و تيكم به توجهيب را هجاهاة  شمار
ـ ب الزار و گلـدنر  چوني  شناسانرانيا اما دانست،يمي  ضرب اي ي اهيتك وزن رايي  اوستا شعر  وزن بـر  شتري
 در تنهـا  و اسـت  جيراي  اهينظر متأخري  اوستا وي  گاهان اشعارِ بودنِيي  هجا امروز. اندكرده هيتكيي  هجا
  ).52: 1385 پور،لياسماع (هست نظر ختالفا گوناگون قطعات در هجاها تعداد
ـ ا در. است شاعرانه آنة  عرض اسلوب و زيآمابهام شده، انيب گاهان در كهيي  هاشهياند  لحـاظ  از راني
 كـه  گاهـان  بـا  عصرهم يِرانيرايغ اثر تنها م،يندار دست در ديسنج آن با را گاهان بتوان كهي  اثر قدمت،
 نمـودار  كـه  سـت، وداگيـ ر آن بخـش  نيتـر كهن ژهيو به وداها اند،ردهك سهيمقا آن با را گاهان معموالً
ـ ا با گاهان در شده مطرح ميمفاه كه آنجا از اما. شوديمي  تلقي  رانيهندوا كهن ديعقا  متفـاوت  كتـاب  ني

 جنبـه  نيهمـ  اتفاقاً كه است،ي  ادب وي  زبان دگاهيد از تنها داد صورت ها آن نيب بتواني  سنجش اگر است،
  . است گرفته قرار پژوهشگرانة استفاد مورد ندرتاً معنا ريتفس در گاه و عمدتاً،



  3                                  درگاهاني سخنوري هاوهيش                               چهل و هفتمسال 

ـ  امكانـات  از مقـدس  كتب ةهم مانند آن در اما ست،ين رفصي  ادب اثر ك ي گاهان  ريتـأث ي  بـرا ي  ادب
 كـه  يگـر يد ةخالقان اثر هر مانند و است منظوم شد گفته كه چنان. است شده استفاده مخاطب بر شتريب

 و افـزون    وزن  همچـون  خـود  زماني  ادب امكانات از درآمده، مفهوم انيب خدمت در انهشاعر زباندر آن   
ـ ا بـا يي  آشـنا  قيـ طر از شكيب. استبهره گرفته    زيني  ادب عيصنا و انيب ،يمعان از بر آن   بـه  ف،يلطـا  ني
ـ  تـوان يم بهتر اسالم از پس اشعاري  حت و انهيمة  دور اشعار يبالغي  هااسلوب ازي  برخة  سابق . بـرد ي  پ

يي هـا يهماننـد  اما نما،متناقض گاه و ابيريد ميمفاه  و ابهام و راز و رمز از پر استي  اثر گاهان هرچند
 حـس ي نـوع  كه داردي ادب عيصناي برخ از استفاده دري دري  فارس شعر و انهيمي  فارس وي  پارت اشعار با

 ويـي   آراواج تكـرار،  هـام، يا ت،التفـا  بـه  تـوان يمـ  مـوارد  نياة  جمل از .كنديم داريب خواننده در را آشنا
  .كرد اشارهي معاني حت و انيب علمة حوز دري قيمصاد
 در و اثـر  خـود  آن، ةدربـار  مـا ي  داور اريمع كهي  اثري  شعر عناصر ةدربار گفتن سخني  كل طور به
 بـه  ؛دشـوار  اسـت ي  كـار  باشـد،  هندواروپايي راثيم از ياشعار و وداگير از پرابهاميي  هانشانه تينها
 از عـدول  و اسـت  مطـرح  آني  ثـانو ي  معـان  و جمـالت ي  مجاز كاربرد دانيم كهي  معانة  حوز در هژيو

ـ  لحاظ نيا از ديبا گاهان ديترديب كه رديگيم قراري  بررس مورد هنجار ـ  ك ي ـ آمنبـوغ ة  حادث ـ  زي  دري  ادب
ـ ن يشك. دارد وجود گاهان و ما نيب ايهزارسالهسه كم و شيبي  زمانة  فاصل. باشد خود عصر  كـه  ستي
 سـروده  مقـام  و حـال ي  مقتـضا  به كه مؤثر و نيدلنش است بودهي  كالم آن،ي  نيدة  جنب از گذشته گاهان
  .است ماندهي جا بر و گذاشته پشت پس اقتدار با را هاهزاره كهي اثر ؛است شده
 چـه  كـه  دانـست  و افـت يدر را آني شـعر ي  هايژگيو توانيم چگونه ،گاهاني  هايدشوارة  هم با
 گـر يد و وداگيـ ر و گاهـان  نيبـ ي  بالغ وي  سبكي  هايهمانندي  برخ اند؟سروده را آني  نكسا اي ي كس

-ييبـا يز ازيي  هـا گوشه است كرده كمك اوستاشناسان به كه دارد وجود هندواروپاييي  ادبي  هابازمانده

 ديـ د معـرض  در و بـشناسند  است، شده آن در آثار نيا با اسيق در كه رايي  هاينوآور و را گاهاني  ها
ـ ا بـر  استي  ليدل كه دارد وجود هم اثر خود دري  سبك وي  زباني  هانشانه. دهند قرار همگان  در كـه  ني
ـ ا از گذشـته  اسـت،  شـده  اسـتفاده  شـاعرانه ي  هااسلوب از شتريب ريتأثي  برا گاهان  از مـا  زعـم  بـه  ن،ي
ي اسـنجه  از اسـتفاده بـا    آن و افت، ي دست گاهاني  شعري  هايژگيو به توانيم همي  گريد انداز چشم
ي ارهـا يمع گرچـه . انددهيسنج آن با راي  گويفارس شاعران شعر ،ياسالمة  دوري  بالغ كتب در كهاست  
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ـ ا كـه يي  هـا وهيش با اما رسد،يم نظره  بي  ناكاف شيپ هزارسالسه كم دست به متعلقي  اثر با كتب نيا  ني
 ماننـد  را گاهـان  در رفته كار بهي  شعر عناصر توانيم ماة  ديعق به اند،كردهي  معرفي  ادب آثار نقد در كتب
 نـام  شـاعر  كـه ي  روش بر هيتك باي  حت  و كردي  بررسي  ادب گوناگوني  هاهيآرا و استعاره و هيتشب و مجاز
  .پرداخت زين گاهانة نديسراة مسأل به ،)تخلص (كنديم ذكر شعر در را خود

منطق عـادي كـالم و داليـل صـرف     ا تكيه بر     ب تنها اي آمده است كه    به گونه  گاهان نام زرتشت در    
. انـد برخي پژوهشگران غربي كرده    ها را به او اثبات يا رد كرد، چنانچه        توان انتساب آن  شناختي نمي زبان
شـاعر از ايـن كـه    غـرض   .توان از اين منظر نگريستگونه كه به تخلص در شعر فارسي نيز نمي        همان

دايـي اسـت كـه بـر تـأثير كـالم او             زييي آشـنا  شخص بياورد، نوع  خود را خطاب كند يا به صيغة سوم       
 بـه كـار گرفتـه شـده اسـت،      گاهـان اي از تخلص كه در گفتني است كه مسألة تضاد و گونه . افزايد مي

- يكـي از پرمناقـشه     تواند به عنوان كليـد حـلّ      هايي از بيان شاعرانه باشد، مي     بيش از آن كه بيانگر نمونه     

  . يستي مؤلف آن مورد استفاده قرار گيرد يعني كگاهانهاي مربوط به ترين بحث

  نيشيپي هادگاهيد -2

-جنبه به نتزهيه و شوارتز ت،ياشم هومباخ، چوني  پژوهشگران همه از شيب ،يغرب اوستاشناسان انيم از

 داننـد، يمـ  محضي  ميتعل اثر ك ي را گاهان كهي  كسان به واكنش در هومباخ. اندپرداخته گاهاني  شعري  ها
ـان ي  سـرودها  كند ثابت وشدكيمي  ليدال با ـ ن و راز بلكـه  ستيـ ني  مـ يتعلي  گاه ـاعران  ازي ـا  زرتـشت ة  ش  ب

  كه دهديم نشان يبالغ نيقرا و شواهد يةپا بر )ديمايپيم را افراط راه باره نيا در هرچند( او .اهورامزداست
ـان  است شده سبب اشعار نيا بودني   شيستا كه كنديم استدالل هومباخ. است شاعرانه اثر كي گاهان  گاه
ي تيهائ شانزده ،)گاه پنج(= ي  تيهائ هفده از كه است آشكار. دهد ليتشك را سناي ي نييآ مراسمي  مركزة  هست

ـا  اسـت،  شده سرودهي  نييآ مقاصدي  برا صرفاً و استي  مذهبي  سرودها) نخست گاه چهار (= نخست  تنه
ـبت  بـه  ،يپهلو منابع استناد به كه استي  شخصي  سرود 53ي  تيهائ/ »وهوخشَثرَگاه «آخر گاه  ازدواج مناس
  .داردي ميتعلي ژگيو و شده فيتصن »ستايپوروچ« زرتشت دختر

هـا را بـه     انـد، هومبـاخ آن    ، مردمان و افرادي چون ويشتاسپ شاه مورد خطاب قرار گرفته          گاهاندر  
 صـله جلـب   داند تا عنايت اهورامزدا و نيز ممدوحان را براي دادن اسلوب بالغي پيامبرِ شاعر مربوط مي     
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آورد كـه نـشان      مواردي را نمونه مـي     گاهانپس از آن براي اثبات ديدگاه خود، يعني شعر دانستن            .كند
هـايي كـه    بـراي نمونـه واژه    . ها، به ضرورت و جواز شعري صورت گرفته اسـت         دهد استفاده از آن   مي

زن يـا بـه علتـي ديگـر،         اند اما به ضرورت و    ابهامي در نظام ديني زرتشت بوده     داراي معني روشن و بي    
  .اندهاي ديگر دادهجاي خود را به واژه مثالً خلق يك صنعت بالغي،

هـايي را بـه عنـوان شـاهد          را بر شمرده و نمونـه      گاهانهومباخ همچنين انواع مجاز به كار رفته در         
نـة آن    سـبك رمزآميـز و رازگو      ، آورده گاهانيكي از داليلي كه او براي شعر پنداشتن         . مثال آورده است  

 بـه اعتقـاد   ،كه گفته شد چنان. كنداست كه به زعم او شبهة تعليمي يا اعتقادي دانستن آن را برطرف مي             
و  انايـان، اهـورامزدا طراحـي شـده     با دانايان و دانـاترينِ د     ) گووگفت( اين سبك براي همپرسي      هومباخ

ـ عامدا  در آنسـراينده چون يك اثر شاعرانه اسـت،     هومبـاخ  .  روي آورده اسـت ه و آگاهانـه بـه ابهـام   ن
 تقريبـاً در    گاهـان آورد و معتقد است كه اين، ويژگي بارز سبكي          هاي گوناگوني را در اين باره مي      نمونه

  .(Humbach, 1991: 81-82) هر بند آن است
او .  از ديدگاه شعري توجه كـرده اسـت، المـوت هينتـزه اسـت            گاهاناز پژوهشگران ديگري كه به      

دار آن هائيتي، از نظـر الگوهـاي وزنـي و عناصـر بالغـي ميـراث       يسناي هپتنگو گاهانمعتقد است كه   
هـاي آثـار    ، بلكه در دعاهـا و نيـايش       وداهاها را نه تنها در      هاي آييني هستند كه همانند آن     دسته از سنت  

او . تـوان يافـت   سرودهاي هيتي كهـن نيـز مـي       هاي ايرلندي و سوگ   التيني متقدم و آثار اومبري، نيايش     
 را كه بر پاية فرهنگ شعر شفاهي شكل گرفته بررسي كرده و سـبك حلقـوي آن را               گاهانساختار ادبي   
او همچنين در پاسخ به كلنز كه در ادامة بحـث بـه آن              .  نشان داده است   43 و   28هاي يسن   با ذكر نمونه  

صـنعت    ازاشاره خواهد شد، به مسألة سرايندة گاهان پرداختـه و از لحـاظ اسـلوب شـعري و اسـتفاده          
   .(Hintze, 2002: 32- 45) سنجيده است وداريگشاعرانة التفات، آن را با 

. شـد  مطـرح  شـوارتز  نيمـارت  و تياشم تريپ هانس جانب از نخست گاهان داشتني  حلقو ساختار
ي حلقـو  صـورت  بـه  ران،يـ اي شـفاه  شـعر  سـنت  ازي  رويپ به گاهان يهاسن ي كه است آن بر شوارتز
ـ يم در راي  اصـل  مـضمون  شاعر كه صورت نيبد ؛است شاعرانه لوباس ك ي كه شده سروده  سـرود ة  ان
. شـوند يمـ  مرتبط گريكد ي با متقارني  شكل به بندها و دارد قرار مركز دري  اصل ةنكتي  عني دهد،يم قرار
-يبررسـ . دارنـد  ونديپ آخري  ال و 8 با 4 ،9 با 3 ،10 با 2 ،11 با 1 هايبند ،يبندازده ي سرود ك ي در مثالً
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 كـه  گرفتـه  صـورت  تـن  دو نياي  سو از ژهيوهبي  گاهاني  سرودها تكتك ساختارة  دربار مفصليي  اه
ـ  تقارن ساختار ازي  حاك آنة  جينت ـ ا  اغلـب  كـه  اسـت  داده نـشان  شـوارتز . هاسـت سني ي  سـرودها  ني
 بـا  متقـارن  صورت به بندها آن در كه بودن، مركزهمة ژيوي الگو قيطر ز و ا دارندي  حلقوي  بند بيترك

 آخـر  و نخـست  بند باي  انيمي  بندها. اندشده مرتب دارند، ونديپ گريكد ي با سرود مركزي  بندها به توجه
  شـوارتز،  ( »هـستند  سـرود ي  اصـل يـة   مادرون ازي  اخالصـه  «هستند و در واقع بندهاي ميـاني       همبسته

 1390 :10.(  

  گاهان بالغت -3

رت گرفتـه يـا جنبـة تأويـل داشـته و             صـو  گاهانبارة شعر   هايي كه در يكي دو سدة اخير در       ثبح
هـا  متني بوده است، و يا از زاوية بينامتني به آن نگريسته شده كه معموالً با يسن هفـت                 استنتاجات درون 

بـا  رويكرد تازه را    أمان به كار گرفت و      توان تو  اين دو رويكرد را مي     )1(. سنجيده شده است   وداريگيا با   
-در اين اثر شاعرانه، عناصر ديگري جـز مـوارد پـيش           . امل كرد  ك گاهانهاي شعري پس از      ادامة سنت 

هـا  ، بالطبع با سنجش آن     نهفته است  شودگفته وجود دارد كه چون در ذات هر اثري كه شعر خوانده مي            
هـاي شـعر بـيش از سـه     اين همگـاني .  نيز به اثبات رساندگاهانتوان امر را بر      مي گاهاندر آثار پس از     

هـا  هاي شاعرانه بر دامنـه و ظرافـت آن        ان جريان داشته و به واسطة خالقيت ذهن       هزار سال در شعر اير    
  . افزوده شده است

ي اشـارات  بالغـت  علـم  در انيرانيا تبحر به غالباًي  اسالمة  دور نينخستي  هاسدهي  عربي  هاكتاب در
 كـه  ديـ آيبرمـ  نيچنـ  جـاحظ  سخن از. اندانيرانيا مردمان نيتربيخط كه گويدمي جاحظ. است شده
 ازيي  هـا نمونـه  و بـوده  بالغـت  علـم  قواعـد  بر مشتمل ظاهراً كه اندداشته »كاروند« نام بهي  كتاب انيرانيا

 در را كمـال  بـه  دنيرسي  آرزو كهي  كس سدينويم هيشعوب قول ازي  و. است برداشته در را غيبل سخنان
ـ پ مهارت زبان علم در و بشناسد را نادر و بيغر كلمات كه بخواهد و باشد داشته بالغت هنر  كنـد،  داي
  ).314: 1383 ،يتفضل( بخواند را كاروند كتاب كه است ريناگز

ـ با را جـاحظ  سـخن  مصداق م،يكن نظر صرفي  رانياة  رفت نيازب آثار انبوه از اگر ي فارسـ  آثـار  در دي
 تبالغـ  بـه  آن خـود  در كـه  كرد، جستجو گاهان در نخست،ة وهل در و هاشت ي موجود، يِپارت و انهيم
 :است شده حيتصر اشندهيگو
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  است، كرده گوش ]متيتعال به[ اهوراي ا افته،يدر راي راست كهي اداننده ،يهست بخشدرمان
  .)2( )19/31 (است مسلط زبانش بر كلمات درستي ادا سبب به كه او 

  :ديگويم ترشاعرانهي ريتصو با و گريديي جا در اي
  !مزداي ا ديگويم بلند بانگ با كهي آوراميپ
  ]است[ زرتشتي راست در نيتحس به ]ت[اوري

   ]مرا[ اموزديب كينة شياند با خردة بخشند
  ).6/50 (باشم راهم ]و [زبان رانارابه كه

 فيتـأل  قـدرت  «گاهانة  نديگو ،)39: 1373 ،ييهما (ميكن استفاده بالغتي  علما اصطالحات از اگر
 و جملـه  «توانـد يمـ  چـون  دارد، است، مقام و لحاي  مقتضا به گفتن سخن از عبارت كه را» غيبل كالم

 كـار  بـه يي توانـا  بـا  را »كلمـات  درسـت  انيب« ərəžuxδāi vacaŋham گاهان ريتعب به و» حيفص كلمات
ـ ارابـه  وي  سـخندان  زرتـشت  و) 37: همان (است آموزش و نيتمر بالغت و فصاحت شرط. بندد ي ران
ي ارهـا يمع فيتعـار  بـا  يگاهـان  شـواهد  هرچند. تاس آموخته dātā xratəuš »خردة بخشند« از را زبان

ـ ر گاهانة  شاعران اسلوب رسديم نظره  ب اما دارد،ي  همخوان كامالً بالغت  تـر كهـن ي  هـا سـنت  در شهي
ـ ر يعنـي  يرانيهندوا سند نيتركهن همانند گاهاني  تكرارها وي  سبك وي  بالغي  هايژگيو .دارد  وداگي
 تـوان يمـ  هنـدواروپايي  اجـداد  آثـار  در تـر يباسـتان ي ادوره در را هايهمانندي  برخة  نيشيپي  حت .است
از ؛ (Hintze, 2009 :13-17) اسـت  كـرده  اشـاره  مـشترك  هايراثيم نيا ازي برخ به نتزهيه. جست

. ثير گرفتـه اسـت    هاي ادبي گذشته تـأ    گويد كه سراينده در تشبيه خود از سنت       جمله در مثال پيشين مي    
شـده، يـك وجـه    اي برپـا مـي  راني با اسب كه براي بردن جـايزه       بقة ارابه  مسا ،وايرانيدر شعر آييني هند   

 بدين معني كه از نظر استعاري، ميدان مسابقه مـستعارمنه مكـاني اسـت               ؛ختهساتصويري شاعرانه را مي   
 نثـار   وداريـگ در سـرودهاي    . راني استعاره از نثار اسـت     مسابقة ارابه . شده است كه آيين در آن اجرا مي     

  :شده، كه در سرود زير به اسب مسابقه تشبيه شده استه سومه انجام ميبراي گيا
  

  ايد،  شما مرا مانند يوغ به ارابه بسته،بخشپرشكوه آزادي ]هاياشك[اين  
  .بگذاريد اين قطرات مرا حفظ كنند از شكستن ساق و مرا از بيماري برهانند

 (Macdonell, 1917: 157)  
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وايراني استفاده شده، اما بـا تعبيـري ديگـر، در    ور خيال سرودهاي هند   راث ادبي و ص    از مي  گاهاندر  
-چنان كه از ايماژ تكراري مسابقة ارابـه       . اي نو ديگر بار عرضه شده است      مفهومي نو و بديع و در جامه      

 دانـد هينتزه آن را استعاره از شكست بدي مـي        .  مفهوم و تعبيري بديع اراده شده است       30راني در يسن    
(Hintze, 2009: 14):  

  به يوغ بسته شوند،  ]اسبان[ پس آنگاه آسيب بر كاميابي دروغ فرود آيد، تندروترين
  . )10/30(انديشي را از بهشت به دست خواهند آورد ها شهرت نيك اورمزدي، رشد و نيك آن

ـ بـه  اسـبان  نيتنـدروتر « aţ asištā yaojantē اوسـتايي هومباخ معتقد است عبارت   »شـوند  بـسته  وغ ي
 aţ və yaojā:شـده  تكـرار  ريتصو نيا هفتم بند  50 سن يدر كه چنان است، سرود خواندن از تعارهاس

zəuuīštiiəng auruuatō »كنم وغ يتيبرا را اسبان نيتندروتر« (Humbach, 1991. vol 2: 56).   
 شاعرانه و در اوج بالغت است، يكي از مباحث بالغت سـنتي             گاهانبافت سخن و كليت كالم در       

گزيني شاعرانه گفته شد كـه بافـت شـاعرانة     در واژه . زون بر بالغت كالم و متكلم، بالغت كلمه است        اف
سخن چگونه در گزينش كلمات مؤثر بوده است، به همين ترتيب وسـواس انتخـاب كلمـات را بـراي                    

كنـد  ره مـي هينتزه از اين لحاظ به موردي اشا      . بينيمكامل كردن تصوير شاعرانه نيز در تمام اجزاي آن مي         
 بـه كـار رفتـه، آگاهانـه     30راني در يسن    فعلي كه براي تصوير مسابقة ارابه     . كه بسيار جالب توجه است    

 بـه  را كيـ ن شـهرت « zazənti vaŋhāu srauuahī :به قصد كامل كردن اين ايماژ انتخـاب شـده اسـت   

 اسـت » مـسابقه  در ادنافتـ  شيپـ «ي  معن به لفظاً ،»آوردن دست به«ي  معن به zā فعل .»آورد خواهند دست
 را زهيجـا  و گذاشـته  سـر  پشت را بانيرق فرد آن در كه كنديم ريتصو راي  تيموقع فعل نيا «واقع در كه
اگـر از   . (Hintze, 2009 :14)اسـت تـصاحب كـرده اسـت     » شهرت نيـك « vaŋhāusrauuahī كه

 بـه  كـه  اسـت ي  فعلة  راستعا كي zāاصطالحات بالغت در توصيف اين واژه استفاده كنيم بايد بگوييم           
  .شوديم گفته هيتبعة استعار آن

ـ زا ازي  كـ  ي البتـه  كه ند،يگويم هيتبعة  استعار زين آن به باشد، داشتهي  استعار مفهوم صفت اگر  نياتري
 1»يهنـر  صـفت « عنـوان  بـا ي  علمـ  ديـ جد نقـد  در  و است شاعرانه ريتصاو خلق در شاعري  شگردها

                                                 
1.Epithet 
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هاي بيادماندني در ادبيـات     كند و معتقد است صفت     ذكر مي  هولمن انواعي براي صفت   . شودشناخته مي 
اي از كـاربرد ايـن گونـه    نمونـه . (Holman, 1985: 167)هايي هستند كه جنبة استعاري دارند صفت

رانـي را بـار ديگـر در نهايـت     م كه سراينده تصوير مـسابقة ارابـه  بيني مي44 در يسن گاهانصفت را در    
 صـفت » نيتنـدروتر «. بـرد يم كار به» نيتندروتر« āsūتنها با ذكر صفت      ر،ايجاز، اما باز به قصدي ديگ     

  :است شده هيتشب آن به باد و ابر واقع در و شده حذف كالم از كه استيي هاارابه
  !اهوراي ا بگو من بهي درست به پرسم،يم تو از را نيا

  افتادن؟ از را هاآسمان و ريز در را نيزم دارديم نگهي كس چه

  ؟]دارديم نگه[ را اهانيگ و هاآبي كس چه
  كند؟يم وغ يباد و ابر به را هانيتندروتري كس چه
  )4/44( !مزداي ا است؟ كينة شياند دگاريآفري كس چه

 »يـوغ كـردن   «به كار رفته فعـل جملـه         در معناي استعاري  » هاتندروترين«دهد  اي كه نشان مي   قرينه
yaojəţ است .  
  : اندشده مانند گاوان به هاروز زين 3 بند 46 سن يدر 

 

  روزها، يِورزاهاي ك مزداي ا
بخشندگان، سود خرد  
  . (Idem: 76-77)كرد خواهند طلوع جهان فراز بر بالنده سخنان با

 از او برداشـت  اگـر  و اسـت  سودبخشندگان خود از مجاز سودبخشندگان خرد است معتقد هومباخ
ـ ن) گـاو ة  رمـ  (صـله  طلب ممدوح از عرانهشاي  افهيلط با زرتشت ،باشد درست بند نيا  اسـت  كـرده  زي

(Humbach, 1991: 177).  
 آغـاز  همـان  ازي  رانيا ذوق ديآيم نظربه   كه برد ناميي  آراواج از ديبا گاهان دري  ادب گريد عيصنا از
ـ يا اشعار در بعد به گاهان از باًيتقر كه ليدل نيا به است، دهيپسنديم را آن ـ  از اعـم  ،يران  آثـار  هـا، شت ي
 از شـاعران  و داشـته  حـضور  همـواره  اسالم از پس اشعار در و ،)يمانو هم و يزرتشت هم (انه،يمة  دور
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 دهيـ د 3 بنـد  45 سن يـ در گاهـان  دريي آراواجة نمون. اندكرده استفاده شعري  دروني  قيموس جاديا در آن
  :شوديم

  
  اينك فراگويم نخستينِ اين هستي را

  :وراي دانا به من گفتكه مزدا اه ])3(مانثره[آن 
  در ميان شما، آنان كه به آن مانثره عمل نكنند 

  گويمانديشم و ميگونه كه من ميآن
 .(Humbach, 1994: 22) خواهد بود ]شان[آخرين كالم هستي» واي«براي آنان 

ــصرع در ــر م ــرا« aēibiiō aŋhəuš auuōi aŋhaţ apəməm آخ ــاني ب ــر ،يوا آن ة واژ نيآخ

 واج تكـرار  و اسـت   زرتـشت  دشمنان منظور» آنان «است،يي  آراواج بارزة  نمون »بود خواهد ]شان[يهست
a ي  هشداردهندگ حالت بر ها،واژهة  هم آغاز درauuōi» زبـان  بـر  دشـمنان  كـه ي  اكلمه نيآخر ،»يوا 
  .است افزوده رانند،يم

ي هـا يژگيو از ديگويم او .است افته ي دست جالبي  انكته به گاهان دريي  آراواج مورد در شوارتز
يـي  آراواجي  الگـو  شـده،  برجستهيي  آراواج قيطر از كه را عبارت ك ي كه است نياي  ك ي گاهاني  سبك
ي همـاهنگ  aēibiiō aŋhəuš auuōi aŋhaţ apəməm بـاال،  عبـارت  در مـثالً  ؛كنـد يم احاطهي گريد

:  هـستند  m-v/v-mهـاي   اند كه خود داراي هماهنگي در واج      هايي احاطه كرده  را عبارت  a واجي  صوت
mōi vīdvā mazdā ،mazdā vaocaţ ، mαθrəm varəšanti  همـين پـاره، و   4 و 3هـاي  مصرعدر 

 mraōţ… vacə marətaēibyōو  mazdā vaēdā (vaŋhəuš) varəzayantō manaŋhō نيـز 

vahištəm  وvaŋhəuš mainyəuš و vispanām mazištəm ــارهدر  ,Schwartz) هــاي بعــد پ

1985: 491).  
 عوامـل  از و شـده  داده اختصاص آن بهي  فصل بالغتي  هاكتاب در معموالً كهي  عيبدي  شگردها از

 جـواب  و سؤال ازي  انمونه گاهان در. است جواب و سؤالية  آرا ،شوديم شمرده شعر در نيآفرييبايز
 خـود  عـصر  در پيشروي  ادب اثر ك ي گاهان كه است مطلب نيا انگريب استعاره مورد مانند كه رفته كار به
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 چنـان  باشـد، ي  شگفت حامل و منتظره ريغ كه استي  هنر و شاعرانهي  هنگام جواب و سؤال. است بوده
 :ديگويمي فردوس كه

  ستيـ چ تـو  نـام  كـه  خندان گفت بدو
  تهمــتن چنــين داد پاســخ كــه نــام    
  مـــرا مـــادرم نـــام مـــرگ تـــو كـــرد

 

ــ تــن  ــگر خواهــد كــه را ســرتيب   ستي
  اميـن پـس نبينـى تـو كـ          ا چه پرسـى كـز    

ــرد   ــو كـ ــرگ تـ ــك تـ ــرا پتـ ــه مـ   زمانـ
ــي، (               )183 : 3، ج 1386فردوسـ

 

 در داشـت  محـسوب  جـواب  و سـؤال  صـنعت ي اگونـه  به  آن رابتوان كهي انمونه رسديم نظره  ب
  :است هندواروپايي شعر سنت ازي زيگررهنجاي نوع كه است 43 سني

ـ اند با ]توي  نويسپندم[ كهي  هنگام ابمييم سپند اهوراي  ا را تو همان  مـن  بـه  كيـ نة  شي
 نيـ اي  آرزومنـد  چـرا  ؟يهـست  كه آنِ از وي  هستي  كس چه پرسد يم و شوديم كينزد

 خـودت  و ]مردمـت [يـي   دارا بـه  توجه با! مشتاقي  ا ،يكن نييتعي  همپرسي  برا را روز
)7/43(  

 هـستم ي   نيراسـت  شـخص  مـن  چـون  ]دوم[ هستم، زرتشت نخست ميگويم بدو پس
 اگـر  باشـم،  زگـار يپرهي  بـرا  رومنـد يني  اور ي توانميم پس م،يجو يم را دروند دشمنان
 كـه  انـدازه  آن تا آورم دست به رانديم فرمان اشاراده بر بنا كه راي  كس افتخارات بتوانم
  )8/43! (مزداي ا خوانميم و ميستايم را تو

ـ  »؟يستيـ ك آن از ؟يستيـ ك« كـه  شـود يم روبرو آن با  زرتشت كهي  پرسش كه است آن بر نتزهيه  ك ي
 آن بـا  كـه يي  هـا پرسش. است آمدهيم تكرار به هندواروپايي اشعار در كه استيي  آمدگوخوش عبارت

ـ ا كـه  چنـان . كنـد  نيـي تع را خود تيهو پدرش نام و خود نام گفتن با شوديم خواسته بهيغر فرد از  ني
. اسـت  آمـده ي  ژرمني  پهلوان راشعا دركرّات  به زين و هومر ةسياد و اديليا در گوناگون اشكال به جمالت
ـ با كه دوم پاسخ در شود،يم داده روشن پاسخ نخست پرسش به تنها گاهان در كه است نيا در نكته  دي
 اسـت  پوروشـسب  ديـ گوينمـ  ست،يكيي  اوستا ديجدي  هامتنية  پا بر ميدانيم كه ديبگو را پدرش نام
  .(Hintze, 2009: 13) است راستان اور يو دروندان دشمن ديگويم بلكه
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. دهـد مـي گواهي   گاهانهاي خالف عادت است كه بر نوآوري و هنجارگريزي سبكي           همين نشانه 
گذشته از پيام اخالقيِ انقالبي اين دو بند، اگر از لحاظ زيباشناختي هم به مفهـوم ايـن سـؤال و جـواب      

 دواروپاييهنـ سـنت معمـول گذشـتگان     بنگريم، افزون بر حسن تعبير كه سبب آن را هنجـارگريزي از         
هاي دشمن و ياور، و دروند و پرهيزگار نيز به سخن نيرو بخشيده و سـؤال                بايد دانست، تضاد بين واژه    

  .و جواب را از جمالت خبري صرف به صنعتي شاعرانه بدل كرده است
تـوان گفـت يكـي از    يـست، امـا مـي    زيـاد ن گاهانگرچه بسامد تضاد به منزلة يك صنعت ادبي در        

 اسـت كـه بـه صـورت     ي را رقم زده تـضاد   گاهانچه وحدت   آن . موجود در آن است    ترين عناصر  مهم
، كـه در  گاهـان ادكرد نام زرتشت در چندين جـاي  ياين امر و . پيدا و پنهان در آن جاري و ساري است 

اي بـا مـسألة تـاليف    تواند به گونهايم، دو نكتة كليدي است كه به اعتقاد ما مي   بخش بعدي بدان پرداخته   
  . ط پيدا كندابترا هم گاهان

ـ اندي  اصل محور ،يهستي  هادهيپد كل در داريپا تضاد  در. اسـت  گاهـان  در زرتـشت  تفكـر  و شهي
ـ ب كـه  رفته، سخن mainiiū aōuruiiē »نينخستي نويم دو« از اميس سني ـ ا انگري  و اسـت ي دوگـانگ  ني

 كـه ي  راهـ  ؛انـد ينمايمـ  او بـه  را كيـ ني  نـو يم راه و دهديم قرار بزرگ انتخاب ك ي مقابل در را انسان
ـ م بـه  شوديم ليتبد جهان بيترت نيبد. ننديگزيبرم شيخوي  برا كوكارانين  جـاودان  رزمي  بـرا ي  داني

  : است شده انيب ترگستردهي شكل به پنجم و چهل هات در شهياند نيا. يبد وي خوب
 را انكـار يز آن سـپندتر،  دو آن از كه كرد خواهم اعالمي  هست نِينخستي  نويدوم به همانا
 و سـخنان  نـه  ها،نشيگز نه و خردها، نه ها،آموزش نه ها،شهياند نه: گفت خواهد نيچن
  )2/45 (هستند هماهنگ دو ماي هاروان نه ،ينيدي هادگاهيد نه كردارها، نه

ـ ادب در متـضاد  امـر  دو انيب از موجودة  نمون نيتركهن نيا ـ يا اتي  تـضاد  شـكل  بـه  كـه  اسـت ي  ران
ـ ا ريتـأث . اسـت  شـده  ارائـه ) دروغ (دروج و) نظـم  ،ي  راسـت  (اشه نيبي  ئمدا و ريناپذ يآشت  دگاهيـ د ني
ـ ا از گاهاني  شعر ساختار بر نجايا در وي  هنر نگرش بري  كيالكتيد  مربـوط  حاضـر  بحـث  بـه  نظـر  ني
  .دهد شكل را گاهان وحدت است توانسته تقابل و تضاد نيا چگونه مينيبب كه شود يم

ي هـا هـات ي  فعل طرحكه   كند ثابتي  ليدال با كوشيده گاهان يِادب تارِساخي  بررس در نتزهيه الموت
 انـد، كـرده  منيگـ  دوشن جمله ازي  برخ كهي  كار زد، هم به را آن بيترت توانينم و است لياص گاهان
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 بـه  را آن انـد خواسـته  خـود  زعـم  به آن،ي  هاگاه كردن جا جابه با و ندانسته معتبر راي  فعل بِيترتي  عني
  )4 (.بازگردانند خودي اصلي الگو

 گاهـان  مختلفي  هاهاتي  بندها نيب كه است نيا دارد تياهم گاهان از نتزهيهي  بررس در كه آنچه
ـ پ بـه  او ،شـد  ذكر قبالً كه گونههمان. است افتهيواراندامي  ونديپ  را گاهـان  شـوارتز  و تياشـم  ازي  روي

  )5 (.است داشته تعلقي شفاه فرهنگ به كه دانديمي دوران وي حلقوداراي ساختاري 
ي صـنعت  اسـت،  گريكـد  ي بـا  بندها تقابل و تناظر بري  مبتن نتزهيه ةديعق به كه گاهاني  حلقو ساختار

ـ پد هر طرح با و دهيديميي  نويدوم را زيچ همه كهي  رانيا تفكر از گرفته شكل است  را آن ضينقـ ي  ادهي
 كنـار  در هـم  ضـد ي  هـا  واژه آوردن ،اشييابتـدا  شـكل  در كـه  مـسأله  نيا. است گرفتهيم نظر در هم
ـ ما بـا  كهاست   شده ايبرجستهي  ادب صنعت به ليتبد جيتدر به بوده گريكدي  يِثنـو  تفكـر  از گـرفتن  هي
 پـارادوكس  صورت به شده، دهيكش لفظ ةريدا به كرده، دايپ تكاملي  باشناسيز نظر از روز به روز ،يرانيا
ـ نما شـطح  اسلوب صورت به هيصوف الغتب در و دهيرسي  هنر كمال اوج به) نما متناقض(  و شـده  اني
  )6 (.است شده اير با مبارزه ةعرص رندانه حافظ، انيب در

ـ  بلكـه  شـود، ينمي  هانيك ةريزنج به محدود تنها دروج و اشه نيب تضاد ـ اة  دامن  جهـان  بـه  تـضاد  ني
 و اشـون  ،يكيتـار  وي  روشـن  نيب نبردة  صحن گاهاني  جايجا. شوديم دهيكش زين انساني  عن ي كوچك
 زيـ ني بالغـ  جنبـه  صـنعت، ي نـوع ة گون به  كهجدال نيا. استي نادان ويي دانا و ،يبد وي  خوب دروند،

 بـر  عـالوه . اسـت  افتـه ي ي جداناشدني  وحدت آن قيطر از و شده وارد متن ساختار به آگاهانه كرده، دايپ
ـ  زين هاسن ي اغلب در مختلف،ي  هاگاه نيب نهيقري  بندها وجود ـ  بنـد  ك ي  ديگـر  و مركـز  در بنـد  دو ا ي
  .(Hintze, 2002: 39-46) اندشده مربوط متقارن صورت به گريكد يبا دوه ب دو بندها

 توانـد يمـ  آمـده،  كالم در مخاطب بر شتريب ريتأثي  برا آگاهانه ديآيم نظر به كه متضادي  هاواژه     
ـ ن را گاهـان  بهتر فهم موجبات بسا چه ـ  در. كنـد  فـراهم  زي ة واژ دو ،)بـاالتر . نـك ( سـوم  بنـد  45 سن ي

pauruuim و apəməm انـد شـده  بـرده  كار بهي  اگونه به عمداً بند انيپا و شروع در متضاد،ي  شكل به 
  :كنديم ميترس كنندينم عمل اهورامزدا ةمانثر به كهي كساني برا ابد تا ازل از راي هست ريس كه

  اينك فراگويم نخستينِ اين هستي را
  :هوراي دانا به من گفت كه مزدا ا]مانثره[آن 
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  در ميان شما، آنان كه به آن مانثره عمل نكنند 
  گويمانديشم و ميگونه كه من ميآن

 .خواهد بود ]شان[آخرين كالم هستي» واي«براي آنان 

 تجـسم  شـعر  در راي  هـست  اتيـ ح و حركت كه» آخر «و» نخست «نيب تضاد بر عالوه بند، نيا در
 نـشان  را باطـل  راه در رفته كف از عمر بر حسرت مجازاً كه» يوا« auuōiة  واژ بردن كار به بخشد،يم
  . است افزوده كالمي عاطف بار بر دهد،يم

  گاهانة نديسرا ةمسأل -4

 زرتـشت  ديگو يم اسنيمزد سنت. است نكرده فيتأل زرتشت را اوستاة  هم كه ميدانيم ما امروزه
ـ  در اوسـتا  خود در. است كرده ابالغ را گاهان  گاهـانِ  «از صـراحتاً  ديـ جدي   اوسـتا  از 8 بنـد  57 سني
ـ  (اسـت  شـده  حيتـصر  آن بودن گاهپنج به متأخر متن نيهم در باز و است شده برده نام» زرتشت  سني

 زرتـشت  نـام  كـه ي  اوهيش. است شده دانسته گاهان خالق زرتشت جا همه زيني  پهلو اتيادب در .)6/71
ـ ا بـر  عـالوه  كنـد، يمـ  دايـ پي  خطـاب ة  جنب كهي  مانز ژهيوهب آمده، اثر نيا مختلفي  هابخش در  كـه  ني
ـ پ دهـد يم نشان باشد،  زرتشت به آن انتسابي  درست بري  شاهد تواند يم ي كـ  ي از عامدانـه  شـاعر  امبرِي
  .است برده بهرهي خوب به شعري بالغ امكانات از گريد

ـ  را گاهـان  دارند اعتقاد كلنز و هيم آنتوان جمله از پژوهشگران ازي  برخ ي گروهـ  بلكـه  زرتـشت  هن
 صـورت  به غالباً زرتشت نام كه نيا دربارة ه،يم آنتوان استدالل به استناد با كلنز. اندكرده نيتدو ناشناس
  : است گفته آمده، شخصسوم
 او نـام  كهي  بار پانزده انيم از. است متناقض و دهيچيپي  دستور اشخاص و زرتشت نام نيب ارتباط«
ـ  (است شخصاول قطع،هبي  كي) 1 (آمده متن در  اسـت  شـخص دوم قطـع هبـ ي  كـ ي) 2 (؛)8/43 سني
ـ  (هـا  آن ازي  ك ي البته كه آمده شخصسوم صورت به كه است مسلم باردوازده) 3 (؛)14/46 سني(  سني
ـ ن مربوط نجايا به نيبنابرا و است ميمستق گفتار در) 19/46 ـ ) 4 (ست؛ي ـ  (مـورد  كي  مـبهم ) 9/46 سني

  ).107: 1386 كلنز،( »دانست شخص سوم ا يشخص اول را آن توانيم كهاست 
 زرتـشت  كـه  كنـد  اثبـات  توانـد  يم نيق ي و قطعه  ب او زعم به كه كند يم ذكر ليدل چهار سپس كلنز

 ةغيصـ  بـه  خـود  از توانـد يمـ  نـده يگو كـه  رديپـذ يمـ  او هرچنـد  كـه  نياي  ك ي :است نبوده متني  راو
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 برابـر  در را شـخص  سوم مورد دوازده اما است، معمول اريبس هم ودا گير در كه كند، اد ي شخص سوم
ـ  (در زرتـشت  شـدن  واقع منادا دوم ليدل .نديبيمي  منطق ريغ و حد از ادهيز شخص  اول مورد تنها  سني
 كـه  »اسـت؟ ي  كنـام ين خواهـان ي  كس چه بزرگ؟ية  فد در تو نيراست اور ي ستيك! زرتشتي  ا« است،) 14/46
 و فرشوشـتر  تامه،يسـپ  اسـپه، چتيه زرتشت، از پس كه آن سبب به ژهيوهب پندارد،يم بيعج را آن كلنز

ـ يم در كـه  است،» اشتودگاه «43 سن ي وجود ليدل نيسوم .اندگرفته قرار خطاب مورد زين )7(جاماسب  ةان
 شـخص  اول فعل با انيم دري  ك ي زين آني  هاپاره و است آمده شخصاول فعل با همراه زرتشت نام آن

 دشـمنان  درسـتكارم  چـون  ]دوم[ ام،زرتـشت  نخـست  ميگويم بدو پس«: شود يم آغاز اهورامزدا به خطاب

 نيآخـر  .اسـت  زرتـشت  ميمستق سخنان هات، نيهم تنها كه رديگيم جهينت كلنز و »...ميجويم را دروند
 ماننـد  اسـت  مـتكلم  ةغيصـ  دري  افراد ا ي فرد مقابل در ماًيمستق ب،يغا ةغيص به زرتشت نام آمدن ل،يدل
  ).108: همان( »ما به و  زرتشت به«): 6/28 سني(

 و شـده  حساب اريبس كهي  گاهاني  هاسرود يِفعل تيترب و وحدت كه آورديم ليدل نتزهيه الموت 
 در .(Hintze, 2002: 36) است سروده زرتشتي عن ي،تن ك يرا ها آن كه بر آن دارد داللت است قيدق

ـ تغ (التفـات  ازي  مـوارد  او. كنديم بتثا را امر نيهم زين آنة  شاعران دستك ي سبك واقع  از سـخن  ريي
ـ دل و آورد يمـ  مثـال  شـاهد  ودا گيـ ر از را) شـخص سـوم  به شخصاول  مـردود  را كلنـز  نخـست  لي
ـ ادب بـه  آنة سـابق  رسـد يم نظر به كه التفات بحث از گذشته. (Idem, 2002: 35-36) شمارد يم  اتي

 كـه  كـرد  مربوط زين يفارس شعر در تخلصة  مسأل با را موضوع نيا بتوان ديشا گردد،يبرم هندواروپايي
 بـاب  از گاهـان  در زرتـشت  نـام  كـه  ستيـ ني  معن نيبد سخن نيا البته. استي  شعر كامالً عنصر كي

 قـرن  ازي  فارسـ  شـعر  ريناپذ اجتناب اصول ازي  ك ي عنوان به «تخلصة  مسأل كه چرا است آمده تخلص
 انيشـا  امـا ). 79: 1386 ،يكـدكن ي  عيشـف (» است داشته گسترش بهي  رو جيتدربهيي  سنا عصر و پنجم
 شـعر  سـنت  بـا  را تخلـص ة  مـسأل ي  عني ي فارس شعري  ژگيو نيا خاورشناسان، ازي  بعض كه است ذكر
يي هـا گونـه ليـ دل خـود  قـول  بـه ي  كدكني  عيشف استاد). 69: همان( انددانسته مرتبط اسالم ماقبلي  رانيا
ـ بقا كـه  انـه يعامي  هـا ترانه دري  فراوان به لصتخ وجود جمله از گفته، نيا اثبات در آورد يم  شـعر ي  اي

 كتـب  در كـه  شـده ي  فارسـ  يِپهلـو  اي ي فارس شعرة  نمون نيتريميقد كه نيا گريد و اند،ياسالم ماقبل
  : است تخلصي دارا عمالً شده نقلي اسالم ةدور خيتار
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   له يليپ آن منم گله ريش آن منم
  )همان  (بوجبله تميكُن گور بهرام من نام
 آن بـه  نـه  چند هر است، داشته وجود زيني  گاهان عصر در اثرة  نديگو نام ذكر سنت كه نيا فرض با

 و كـم  فـه يلط نيا از استفادهة  ويش نيق ي به ،يدري  فارس شعر در مشخصي  هنر چارچوب وي  گستردگ
ـ آ. است رفته كار بهي  فارس شعر در كه بوده گونه همان به شيب  يجـا ي  جـا  در زرتـشت  نـام  آمـدن  اي

 داده ادامـه  خـود  راه به انهيمي فارس شعر در كه نارسي ادب صنعت ك ي وجود از استيي  هانشانه گاهان
ـ يا شـعر  فـرد  به منحصري  هايژگيو ازي  ك ي عنوان بهي  فارس شعر در عاقبت و ي مشخـص  گـاه يجاي ران
 ديشـا   را هـان گا در زرتـشت  نام ذكر موارد ،ميبدان متحمل راي  فرض نيچن اگر نيبنابرا است؟ كرده دايپ

 گاهـان  بـا   زرتـشت  ةرابطـ  به راه نيا از و ديسنج حافظ المثليفي  فارس شاعران ازي  ك ي اشعار با بتوان
  . بردي پ

 آمـده  شـخص  اول صـورت  به زرتشت نام شد، ذكر نيا از شيپ كه) 43/ 8 (سن ي در تنها گاهان در
 را درونـد  دشـمنان  هـستم ي  نيراسـت  شـخص  من چون ]دوم[ هستم، زرتشت نخست ميگويم بدو پس« :است

  ).8/43(» ميجويم

 صـورت  بـه  حـافظ  تخلص مورد، 29 در كه دهديم نشان حافظ  ديوان نخست غزل پنجاهي  بررس
 و سـؤال  صنعت وجود ليدل به هم آن است، غزل ك ي در تنها و منادا مورد 20 است، آمده شخص سوم
  : است شده حيصرت حافظ بودن ندهيگو بر ،مناداست زين آن واقع در كه بجوا
  بست توي پا كه برو حافظ كه گفت خنده به          رفت هم خود شهر ز گفتم تو جور دست ز

  )111: 1373 حافظ،(
 نـام  كـه ي  حـال  در باشد، گاهان خالق زرتشت توانديم چگونه كه نيا از كلنزي  شگفت اظهار نيبنابرا

 آمـده  شـخص  سـوم  صـورت  به غالباًي ول) 46/ 14 (منادا بار ك يشخص، اولة غيص به بار ك ي تنها او
 در دهـد  قـرار  مخاطـب  را خـود  ندهيگو كه نيا. است اساسيب داردي  ادب ساختار كهي  كالم در است،
ـ ا واقع در. دارد نام ديتجر كه روديم شمار به صنعت ك ي شعر  زبـان  دريـي   زداييآشـنا ي  نـوع  كـار  ني
 از را كـالم  شـخص سـوم  صـورت  بـه  تخلـص  آوردن آن، بر افزون است،ي  ادب اثر كة ي الزم كه است
ة غيصـ  بـه  زرتشت آمدن كلنز، آخر ليدل اما. شوديم سبب را آني  برجستگ و كرده دور بهي  عاد هنجار
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 او زعـم  بـه  كـه  ،»مـا  به و زرتشت به« 28 سن يدر متكلمة غيص دري  افراد ا ي فرد مقابل در ماًيمستق بيغا
ـ  منطـق  با ايآ ده،نيگو ك ي نه دارد، داللت گاهان ندگانيگو بر ـ بل و حيفـص  كـالم  ك ي ـ  غي  سـازگار ي  ادب

  است؟
  را، ماندگاري اهيهد ،يراست با ببخش ك،ينة شياند با ايب

   زرتشت به را، رومنديني اوري! اهورامزداي ا ]ت[بلندي هاگفته از

  ).6/28 (ميشو روزيپ ]تو[ دشمني هايدشمن بر ميبتوان كه ما، به و

  : ميريبگ مدد حافظ شعر از هم باز
  ماست مه چوني رو مشتاق كه هاستسال كه    ي بگشا دــزني در ظــحافي سال به اگر

  )102: همان (
   :اي

  است ازلة باد مست ما حافظ كه نيچن         ارشيهش افت ينخواهند دور چيه به
  )124: همان(

 بـه  يفـرد  به سنت قطبآن   اشعار و مكان و زمان از رونيب منفرد، بودي  اثر حافظ وانيد ميكن تصور
ـ ا او،ي  هاتخلصي  رو از و آمديمي  كس و بود شده داده نسبت حافظ نام ـ ترد مـورد  را انتـساب  ني  دي
ـ ا بـر  حافظي  ندگيگو شمردن مردود بر او محكم ليدال ازي  ك ي البد داد،يم قرار ـ ب اشـعار،  ني ي هـا تي
 قـرار  حـافظ  مقابل در ماًيمستق »ما« جمع شخصاول ريضم ها آن در كه بود باال تيب دو نوع ازي  تخلص
 پـس ي  كـسان  اي ي كس را اشعار نيا كرديم كشف ريز تيب به استناد به آخر در هم ديشا و. است گرفته
  : اندسروده بدو احترام پاس به حافظ مرگ از

  بود توي روي آرزو در و شديم جهان كز      بگذر ظــحاف تربت بر كه توي وفا به
  )284: همان(

  يريگجهينت -5

ـ  ابـالغ  كپارچـه  ي و ساختارمندي  امجموعه در شاعرانهي  اسلوب با را گاهان زرتشت  كـرده  عرضـه  ا ي
 اثـر،  شـدن  دسـت ك يـ  جـز  گرفـت  قـرا  بحث مورد مقالهاين   در كه مضمون و ساختار وحدت .است
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 را اسنيـ مزد سـنت ي  ادعـا  صحت توانديم و كنديم روشن زين آن مؤلف با راي  امروزة  خوانند فيتكل
  . برساند اثبات به زرتشت بودن ندهيگو بر

 .اسـت  شـاعرانه  اريبس گرفته كار به آن در زرتشت كهي  انيب اما نشده، سروده بودن شعر يبرا گاهان
 مختلـف ي انيـ بي هـا جلـوه  وي ادبـ ي هـا هيآراي دارا ،يشناختيمعنة حوز در تصرفات بر افزوناين اثر   
 بـه  سـاله ي  انـد  و هـزار  سـه ي  سند زرتشت. سازديم انينما را خودة  نديگو اليخي  گستردگ كه است

 .اسـت ي  بعـد ي  هـا دورهي  شاعري  هاياليخنازك ازي  اريبس نِينخست گاهيتجل كه است گذاشته ادگاري
. اسـت  هنـدواروپايي  اشعار آن از شتريپي  حت وي  رانيهندواي  شعري  هاسنت ازي  بخش دارراثيم گاهان

ي معـان ي  هـا كتاب بالغت و فصاحت قيمصاد با جمله از بعد، ارآث با گاهاني  هايهمانند ن،يا وجود با
 اتيـ تجرب از سـال  هزارهـا  طـول  در شاعر كرد ادعا توانيمي  روشنبه كه است اديزي  حد به زين انيب و
 نمونـه  تـوان يمـ  گاهان از هم بالغت و فصاحت فيتعري  براي  حت كه ميديد ؛است برده بهرهي  كساني

 اسـت،  آنـان ة  رنداني  هاييخودستا شعر،ة  مقول با بزرگ ندگانيسراة  مواجهي  كسان ي در آخرة  نكت. آورد
  :دانندينمي جهاننيا را طبع و حهيقر وجود كه چرا

  نظم بر حافظ        قبول خاطر و لطف سخن خداداد است بري اي سستحسد چه مي
  )35: حافظ  (

  :است شده حيتصر زرتشت سخن بودنيي اهورا و بايز به زين گاهان در و
  ].است[ تمانيسپ زرتشت تنها شنود،يم مرا ماتيتعل كه آن است، شده آشكار من بر
  بخواند، بلند كنديم آرزو او كه استي راستي برا و ماي برا 
 )8/29 (داد خواهم بدو را گفتاريي بايز من رو ني ااز

 هاادداشتي

ة دربـار . اسـت  شـده  توجـه  كرديرو دو هر بهنارتن   و هومباخي  هايبررس در ژهيوهب رياخ قاتيتحق در  -1
 قيـ عت نـصوص  دري  عرفـان  فيلطـا ي  بررسـ  ،يخانيعال بابك :نك ،گاهان از او شاگردان و هوفمان ليتحل روش
 . 15 ص ،يياوستا
 . است شده استفاده هومباخة ترجم از شتريبي گاهاني سرودهاة ترجم در -2
 . استمقدس كالم  ويزديا سخن به معني مانثره  -3
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-يمـ ي  شـگفت  كمـال  بـا  مورد نيهم در جمله از دارد وجود حافظ اتيغزل و گاهان نيبي  اديز شباهت  -4
 قـول  بـه  و ندانسته درست را غزل اتيابي  فعلي  توال كهي  اگونه به شده زين حافظ اتيغزل باي  امعامله نيچن مينيب

ـ ا در. بازآورند نينخستي منطقي توال به اندكردهي  سع خود  .رازيشـ  حـافظ  .)1359 (شـاملو  احمـد  :نـك  بـاره  ني
ـ ا به است، كرده سهيمقا حافظ اتيغزل با را گاهان زين لنتس ـ ا از مينداشـت  يدسترسـ  كتـاب  ني  ميدانـ ينمـ  رو ني

 .است گرفته صورتي اهيزاو چه از او سنجش
 كـشف  حـافظ  شـعر  در را يژگـ يو نيهمـ  هم آلمان بزرگ شاعر گوته او، هموطن كه نيا شگفت باز و -5
ـ ن منوال ك ي بر او غزل اتياب كه گرفتند  يم خرده حافظ بر كهي  كسان و انيمدع به و كرده  ستهيـ شاي  پاسـخ  ستي
 .29 ص بورگل، ستفيكر وهان ي:نك باره نيا در. است داده شاعرانه حال نيع در و

ـ بة  دربار -6  :نـك  خراسـان،  تـصوف ي پارادوكـس  وي  شـطح  تيـ رؤ از او ريتـأث  و حـافظ ي  كيالكتيـ د نشي
 .24-25 صص .يهستي ايميك نيا .يكدكني عيشف امحمدرض
 ريـ وز ميحكـ  جاماسب و زرتشت همسر پدر فرشوشتر زرتشت؛ پدر مهتهيسپ زرتشت؛ي  اين اسپهچتيه -7

  . كرد ازدواج ستايپوروچ زرتشت، دختران ازي ك يبا كه بود گشتاسب
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